ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TU970A

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS A ESTABLECEMENTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS DE XESTIÓN PÚBLICA
E/OU PRIVADA, NOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, SEGUIMENTO E RENOVACIÓN
DAS CORRESPONDENTES NORMAS UNE A OBXECTO DA OBTENCIÓN E/OU
MANTEMENTO DA MARCA Q DE CALIDADE TURÍSTICA DO INSTITUTO PARA A
CALIDADE TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NIF

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO
Nº DE INSCRICIÓN DA EMPRESA NO REAT(1)

NOME COMERCIAL

(1) Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de GaliciaNotifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓBIL

CATEGORÍA
1ª Categoría: concellos
2ª Categoría: persoas físicas ou xurídicas privadas titulares de establecementos ou servizos turísticos

LOCALIZACIÓN E DESCRICIÓN DO PROXECTO
PROVINCIA

CONCELLO

OBXECTO (márquese o que proceda)
1ª certificación

1º seguimento

Indíquese a modalidade de auditoría externa:

2º seguimento

Auditoría ordinaria

Renovación
Auditoría multi-site

No caso de auditoría multi-site ou ordinaria con varias localizacións, relación de entidades obxecto de avaliación (nome e enderezo de cada
unha delas), diferenciando a principal das sucursais:

CUSTO DO INVESTIMENTO (sen IVE)
Auditoría externa (€)

Cota de mantemento e uso da marca (€)

TOTAL (€)

Nº de meses de funcionamento durante o ano:
Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvenciones de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
5. Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha
outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
6. Que se compromete a cumprir coas obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 19 das bases reguladoras.
7. Que a empresa solicitante cumpre cos criterios de definición de PEME, segundo a definición establecida pola Recomendación 2003/361/CE da
Comisión, do 6 de maio, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas (DO L124, do 20.5.2003) encadrándose na
seguinte categoría:
MICROEMPRESA: empresa que ocupa menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 2
millóns de euros
PEQUENA EMPRESA: empresa que ocupa menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10
millóns de euros
MEDIANA EMPRESA: empresa que ocupa menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede os 50 millóns de euros ou cuxo
balance xeral anual non supera os 43 millóns de euros
8. Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados:
Non se solicitou nin se recibiu ningunha outra subvención, axuda, recurso ou ingreso para este mesmo proxecto e conceptos para os cales
solicita esta subvención.
Si se solicitaron e/ou recibiron outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita
esta subvención, que son os que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

9. Que en relación con outras axudas de minimis concedidas ou solicitadas:
Non se solicitou nin se recibiu ningunha outra axuda de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en curso.
Si se solicitaron e/ou recibiron outras axudas de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en curso:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Para as dúas categorías:
Orzamento desagregado por conceptos das actuacións vai a realizar
Documento acreditativo da adhesión do establecemento ao Instituto para a Calidade Turística Española, emitido polo citado organismo, no
caso de solicitudes de axuda que conduzan á primeira certificación baixo a marca Q de Calidade Turística no presente ano
Documento acreditativo de certificación en vigor, emitido polo Instituto para a Calidade Turística Española, no caso de solicitudes de axuda
que conduzan a procesos de renovación/seguimento de establecementos certificados con anterioridade coa marca Q de Calidade Turística
Orzamento da empresa auditora acreditada polo ICTE, referido aos custos de auditoría externa da marca correspondente ao presente ano,
no caso de solicitudes de axudas referidas a procesos de auditoría externa de certificación/seguimento/renovación da marca Q. O
orzamento deberá incluír os honorarios dos servizos de auditoría externa, o ano e tipo de auditoría, así como o tempo de auditoría e
elaboración do correspondente informe. No caso de auditorías multi-site ou ordinaria con varias localizacións, deberá reflectirse no
orzamento o número de oficinas (central e sucursais) que sexan obxecto dos traballos da auditoría externa, relacionando para central e
sucursais nome, enderezo e número de inscrición no REAT
Orzamento ou factura pro forma emitido polo ICTE correspondente á cota de uso da marca anual do ano en curso, no caso de solicitudes de
axudas referidas a cotas de uso da marca Q
Documento acreditativo do distintivo de compromiso de calidade turística de boas prácticas en vigor concedido por un destino SICTED
(Sistema de calidade turística española en destinos) na Comunidade Autónoma de Galicia, no caso de establecementos distinguidos con
compromiso de calidade turística
Documentos acreditativos relativos ás certificacións e/ou distintivos de calidade, calidade ambiental e/ou accesibilidade en vigor do
establecemento solicitante, de ser o caso
Documento asinado e selado polo establecemento no cal se acredite o uso das novas tecnoloxías (TIC), indicando o enderezo URL da súa
páxina web, e/ou URL das redes sociais nas cales participa, e/ou localización na web do espazo destinado á comercialización e reservas de
servizos a través da web e/ou APPs do establecemento para sistemas operativos IOS, Android, Windows Phone e/ou outros, de ser o caso

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
Ademais, para a categoría 1ª:
Certificación do/da secretario/a na que consten os seguintes puntos:
- Acordo de solicitar a subvención e de financiar o importe da actividade que non resulte subvencionado ao abeiro desta convocatoria
ata o importe total da execución prevista segundo a documentación achegada coa solicitude. Este acordo deberá adoptarse antes do
vencemento do prazo de presentación das solicitudes.
- Que a entidade local cumpriu co seu deber de remisión das contas xerais de cada exercicio ao Consello de Contas.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa solicitante
NIF da entidade representante
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia
Consulta de concesións de subvencións e axudas
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas
Consulta de concesións pola regra de minimis

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 11 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación
das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade
Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TU970A).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

